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Příznivý trend klesající nezaměstnanosti pokračoval i v červnu. K 30. 6.
2015 bylo ve Zlínském kraji evidováno 23 413 uchazečů o zaměstnání, to je
nejméně od února 2009. Počet uchazečů o zaměstnání se v průběhu června
snížil o 882, což odpovídá poklesu nezaměstnanosti o 3,6 %. V České republice
klesla nezaměstnanost méně, o 3,1 %. I nadále tak zůstává nezaměstnanost
v kraji nižší než v České republice. K 30. 6. 2015 byl podíl nezaměstnaných
ve Zlínském kraji 5,8 %, v ČR je pak hodnota podílu nezaměstnaných 6,2 %.
K 30. 6. 2015 evidují pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji
23 413 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo 22 751 dosažitelných, tedy těch,
kteří mohou okamžitě nastoupit na pracovní místo (nejsou např. účastníci
rekvalifikace nebo v pracovní neschopnosti).
V průběhu měsíce června se na pracovištích Úřadu práce ČR ve Zlínském
kraji nově zaevidovalo 2 320 uchazečů o zaměstnání a 3 202 uchazečů bylo
v červnu z evidence vyřazeno.
Nezaměstnanost klesla ve všech 4 okresech Zlínského kraje. Nejvíce to
bylo v okrese Vsetín (o 3,9 %), následoval okres Kroměříž (o 3,8 %), dále okres
Uherské Hradiště (o 3,6 %) a nejméně klesla nezaměstnanost v okrese Zlín, o 3,2
%.
Nejvyšší hodnotu podílu nezaměstnaných stále vykazuje okres Kroměříž
– 6,9 %, druhý je okres Vsetín (6,7 %), následuje okres Zlín (5,2 %) a nejlépe je
na tom okres Uherské Hradiště (5,0 %).
Klesající nezaměstnanost pozitivně ovlivnila také pokračující realizace
aktivní politiky zaměstnanosti. Po boomu podpory veřejně prospěšných prací
během jarních měsíců, bylo v červnu na VPP umístěnou „pouze“ 143 uchazečů.
Dalších 256 nezaměstnaných bylo podpořenou formou dotace na společensky
účelné pracovní místo a 16 uchazečů využilo podpory úřadu práce při zahájení
podnikání.
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I v červnu byla nabídka volných pracovních míst vysoká. Jejich počet se
zvýšil o 321 (tedy o 6 %). K 30. 6. 2015 evidovala pracoviště Úřadu práce ČR
ve Zlínském kraji celkem 5 642 volných pracovních míst. Větší počet volných
pracovních míst byl naposledy nabízen v roce 2008. V nabídce volných
pracovních míst převažují pozice pro pomocné pracovníky ve výrobě (507 míst),
seřizovače a obsluhu obráběcích strojů (287 míst), řidiče nákladních automobilů
(271 míst), nástrojaře (228 míst) a svářeče (208 míst).
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